Obec Hrádek, 671 27 Hrádek u Znojma

ZÁMĚR OBCE
Obec Hrádek v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje záměr směny nemovitých věcí
(pozemků) ve vlastnictví obce v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo za
pozemky ve vlastnictví Vinice LAHOFER s.r.o. v k.ú. Hrádek u Znojma, zapsaných
na LV č. 822 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Znojmo.
Pozemky určené ke směně
Parcelní číslo

kultura

výměra

1874/1

vinice

7.464 m2

vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 1874 – vinice o celkové výměře 11.000 m2, zapsaném u Katastrálního úřadu pro
JmK, Katastrálního pracoviště Znojmo na LV č. 10001 pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma.

1875
1876
1877/2

ZA
vinice
vinice
vinice

2.600 m2
5.000 m2
1.704 m2

zapsaných u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrálního pracoviště Znojmo na LV č. 822 pro Vinice LAHOFER s.r.o.,
se sídlem Brněnská 523, 671 82 Dobšice, k.ú. Hrádek u Znojma

Pozemek parc. č. 1874/1 a pozemek parc. č. 1877/2 vznikly oddělením (GP č.
935-519/2017 ze dne 07.02.2017) z pozemku parc. č. 1874 – vinice o celkové
výměře 11.000 m2 (parc. č. 1874/1) a z pozemku parc. č. 1877 – vinice o celkové
výměře 5.000 m2 (parc. č. 1877/2) .
Geometrickým plánem došlo ještě ke vzniku pozemku parc. č. 1874/2 – vinice o
výměře 3.536 m2 (oddělením z pozemku parc. č. 1874). Tento nově vzniklý
pozemek zůstane ve vlastnictví obce Hrádek.
Všechny uvedené pozemky se nachází vedle hřiště TJ SOKOL Hrádek, z.s. a jsou
využívány jako vinice.
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode
dne jeho vyvěšení.
Rozhodování o směně majetku obce podléhá dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení
zastupitelstvem obce.
Grafické znázornění směňovaných pozemků dle GP č. 935-519/2017 ze dne
07.02.2017 - viz nákres níže.
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Grafické znázornění směňovaných pozemků

V Hrádku 07.02.2017
Ondřej Kubic, v.r.
starosta
Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních hodinách na obecním
úřadě.
Vyvěšeno na úřední desce: 07.02.2017
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 07.02.2017
Sejmuto z elektronické úřední desky:
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